
لهنجه فيهجا الموججودة الحكام يناسب بما اليات يختم حيث القرآن بلةغة 
علللى الله (( وكان:  بقوله ختمها وتحريم تحليل مقام المقام كان لما
اا شيء كل .  لك شرع ما خالفت لو يراقبك فهو ) يعني) رقيب
ييا اليوم درس مبتدأ : هذا وجل عز الله قال ثم يها ((  يي ين يأ ذذي لل ننللاوا ا يم ل آ

نلاوا نخ دد يت يت نياو يي نب ذب لن لل ال دن ذإ ين يأ يذ دؤ دم ني نك (( بالدعاء الدخاول )) "في يل
يلى مم ذإ يعا ير((  )) فتللدخلاوا يط ديلل يغ ين   ذري ذظ (( إيللاه )) منتظريللن ينللا
نه ينا يها ييا(( "  يأني أنى مصدر )) نضجه ذإ يي ين يأ ذذي لللل ننللاوا ا يم سججبق) ) آ

علججى يججدل بالنججداء الحكم تصدير أن وبينا العبارة هذه مثل على الكلم لنا
هججذا وصججف وأن المنججادى اهنتباه يستلزم النداء لن به والعناية به الهتمام

وأن اليمججان مقتضيات من الحكم هذا التزام أن على يدل باليمان النداء
وحث إةغراء فيه باليمان التعبير إن ثم اليمان لنقصان سبب عنه التخلف

اا المؤمن لن يججا قلت إذا ذلك ومن عنه هنهي ما ويترك به أمر ما يلتزم حق
مججؤمن يججا كججذا تفعل أن يلزمك رجوليتك بمقتضى المعنى كذا افعل رجل
ييا وحث إةغراء ففيه كذا تفعل أن يلزمك ايماهنك بمقتضى أي كذا افعل  ))
يها يي ين يأ ذذي لل نناوا ا يم ل((  الخطججاب هججذا إليكججم وجهنججا ليمججاهنكم ) يعنججي) آ

نلاوا نخ دد يت يت نياو يي نب ذب لن الرسول إلى ومضاف ) جمع) النبي (( بياوت) ) ال
بيت لها هنسائه من امرأة كل تسعة كاهنت بيوته لهنه وسلم عليه الله صلى

اا امججرأة لكل جعل بل واحد بيت في والسلم الصلة عليه يجمعهن لم بيتجج
أهنججه ) مججع) النللبي (( بياوت والسججلم الصججلة عليججه النبي إلى وإضافته

ين:  تعججالى قوله في سبق كما أهنفسهن النساء إلى أضيف در نك دذ يوا يمللا (( 
يلى دت لن ذفي ني نك ذت نياو دن نب ذت ذم ييا ذه آ لل مججع يتناقض هذا هل]34)[الحزاب:) ال

فباعتبججار معينججة بنسججبة منهما شيء كل إلى مضاف فهو يتناقض ل ؟ ذاك
إليججه أضججيفت ومسججكنه وسلم عليه الله صلى النبي مأوى البيوت هذه أن

والعلمججاء إليهن البيوت أضيفت لزوجاته ملك البيوت هذه أي أهنها وباعتبار
ملججك أو لججه ملك والسلم الصلة عليه الرسول زوجات بيوت هل اختلفوا

أن لنججا وسججبق العلججم لهججل قججولن فيججه ؟ والسججلم الصلة عليه للرسول
كججاهنت ولو البيوت هذه ورثن أهنهن بدليل للزوجات ؟ لمن ملك أهنها الهظهر

اا عليججه اللججه صججلى النبي لن ورثنها ما والسلم الصلة عليه للرسول ملك
 ول) صللدقة تركنللا مللا ناورث ل النبياء معاشر ( إنا:  يقول وسلم

أن إمجا لهنهجا بعجد فيمجا المسججد في أدخلت البيوت هذه أن هذا على يرد
ينججافي ل وهذا مستحقيها برضا أدخلت تكون أن وإما بعوض أدخلت تكون

يت((  التمليك نياو يي نب ذب لن لل ال دن ذإ ين يأ يذ دؤ دم ني نك يلى يل مم ذإ يعا نللاظرين غير يط
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النججبي يججأذن أن إل يقججل ولم للمجهول ) بالبناء) يؤذن أن (( إل) ) إناه
الذن يكججون أن بشرط فليس فيدخل لحد هنسائه من المرأة تأذن قد لهنه
ثلثججة اشججترط تعججالى اللججه ولكججن وسججلم عليججه اللججه صلى الرسول ؟ من

)) إنلاه نلاظرين (( غيلر ) والثججالث) طعلام (( إلىو الذن شججروط
لكللم يؤذن أن (( إل:  فقوله ؟ ل أو معتبرة هي هل القيود هذه ولننظر

أدخججل يقججال اللفظججي فججالذن ، اللفظججي والذن العرفججي الذن ) يشمل)
كفتح إذن مقام المقام أن على تدل علمة هناك يكون أن العرفي والذن
إذن فججالذن يمكن ل ؟ إذن بدون الدخول يمكن فهل ذلك أشبه وما الباب
لهجم أذن لجو أهنجه علجى يجدل هجذا ) هجل) طعام (( إلى:  قال قيد معتبر

هل طعام ةغير إلى دعي فلو طعام إلى ل ؟ يحل ل طعام ةغير إلى الدخول
يججدخل ل ) قلنججا) طعام (( إلى:  قوله هظاهر إلى هنظرهنا إن ؟ ل أو يدخل

بيججان القيججد هججذا إن هنقججول ) ولكننا) طعام (( إلى:  قال تعالى الله لن
اا كان وما للواقع معينججة قضية في وردت الية له مفهوم ل فإهنه للواقع بياهن
(( إللى:  بقججوله قيججدت فلهذا دعوة بدون الطعام إلى هؤلء دخول وهي

فهججي بججإلى تعججدت إن ) هناهظر) إناه ناظرين (( غير:  ) الثالث) طعام
هنظججرت تقججول الهنتظججار بمعنججى فهي بنفسها تعدت وإن بالعين النظر من
دل:  تعالى الله قال اهنتظرت بمعنى هنظرته وتقول إليه يه ين ((  نرو نظ لل يين ذإ
دن نم يأ نه يي ذت دأ نة يت يك ذئ يمال دل دل]158)[الهنعام:) ا يه ين ((  نرو نظلل لل يين نه ذإ يل ذوي دأ )) يتلل

هه بنفسها تعدت لهنها ينتظرون هل المعنى]53[العراف: نجاو نو مذ ((  ذئ يم داو يي
هة ير ذض يلى*  ينا ذإ يها   يب هة ير ير ذظ العين النظجر مجن هذا]22:23)[القيامة) ينا ب

بمعنججى فتكججون بنفسججها ؟ بججإلى ول بنفسججها ) متعديججة) (( ناظرين هنا
؟ شججرط ةغيججر وإل شججرط هذا هل هنضجه ) أي) (( إناه:  وقوله منتظرين

هنضجججه منتظريججن ةغيججر لطعججام يججدخلوا أن الدخول لجواز شرط إهنه هنقول
أو يقججدم أن وقججارب هنضججج قججد أهنه تحروا فإذا الطعام هنضج يتحرون وكاهنوا

عنججد الهنسججان مفاجججأة أن ولشججك يأكلوا أن لجل لكن البيوت دخلوا قدم
يسجمى الطعجام تقججديمهم عنججد النججاس يفجأ الذي هذا ويسمى تؤذيه أكله

اا اا طفيلي يتكججأ اللججي مثل هذه النون لن بالنون ضيفن بضيف هو ما وضيفن
عنججدك يكججون إهنه تحبين ما وأهنت عند واحد كان فإذا ثقيل كأهنه العصا على

طفيلججي ثقيججل يعنججي ضججيفن عنججدي قال ضيف عندك قال لصاحبك فقلت
ويتطلججب يطلججع ول يتزحزح ل البيت صاحب هنهض على وهنام دعوة بل جاء

المهججم هنعججم يتعبججك كذا أبغي الحمام أبغي كذا هات شراب هات ماء هات
أن لكججم يجججوز ل يعنججي الشججرط ) هذا) إناه ناظرين (( غير:  قوله أن
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عليه النبي على التضييق من ذلك في لما تدخلوا حتى الطعام إلى تتحروا
فججي تبقججون بحيججث مبكرين تدخلوا ل المعنى أن ويحتمل والسلم الصلة
اا هذا في لن الطعام ينضج حتى البيوت اا أيض الججبيت صججاحب على إشفاق

اا الثالثججة فججي هؤلء فجاء الواحدة الساعة في الغداء تجهيز كان إذا عشججر
عليججه النججبي علججى تضججييق فيججه هججذا ساعة ؟ اهنتظروا كم ؟ ل وال اهنتظروا
عليججه استأذهنوا لو كريم حيي والسلم الصلة عليه والنبي والسلم الصلة

كججان وإن وسججلم عليججه اللججه صلى يردهم ما بساعة الطعام ينضج أن قبل
دخججول عججن النهججي بهججذا فتججبين يردهججم ل وحيججائه لكرمه لكن بذلك يتأذى
يكججون وأن : الذن شججروط بثلثججة إل والسلم الصلة عليه الرسول بيوت
ليججس هذا بأن قلنا طعام إلى لكن إهناه هناهظرين ةغير يكوهنوا وأن طعام إلى

ل فججإهنه الواقججع لبيججان قيججد كججل له مفهوم فل الواقع لبيان قيد لهنه بشرط
الن اهنتبججه يججدخلوا أن بججأس فل الطعججام ةغير إلى دعوا لو ولهذا له مفهوم

الللدخاول فلليالمؤلججف"  ) قججال) لكم يؤذن أن (( إل الية إلى هنرجع
)) لكللم يؤذن أن (( إل:  بقججوله المؤلف " أفادهنا طعام إلى بالدعاء

بججإلى تتعججدى ل يججؤذن لن التضججمين وجه على ) إل) (( يؤذنبج يتعلق ما
إليججه للمأذون ل له للمأذون باللم لكنها باللم أو بفي ؟ بماذا تتعدى وإهنما

الذن لن بججإلى جججاءت لكنها هنعم طعام في لكم يؤذن أن إل بفي فتتعدى
: وقججوله طعججام إلججى تججدعون أن إل يعنججي ؟الججدعاء ايججش معنى ضمن هنا

مجججرور قبلها الذي أن مع منصوبة جاءت ) لماذا) إناه ناظرين (( غير
الكججاف مججن حججال لهنهججا ؟  إهناه هناهظرين ةغير طعام إلى بلفظ تكن لم يعني
فإن إهناه هناهظرين ةغير كوهنكم حال طعام ) إلى) لكم (( يؤذن:  قوله في

اا عليه تدخلوا فل هنضجه وتتحرون هنضجه منتظرين ةغير كنتم فججي لمججا أيضجج
اا يججأهني أهنججى مصججدر " إهنها المؤلف ) يقول) (( إناه:  وقوله الذية ذلك إهنجج
هججي بججل الصججل فججي أو إهنججاء ليست يعني محذوف شيء هي ليست فهي

ال) (( إناه اا ) أص اا يأهني أهنى مصدر وفرع  إهن
دن(( :  وقوله  ذك يل يذا يو دم ذإ نت ذعي نلاوا ند نخ دد يذا يفا ذإ دم يف نتلل دم ذع نروا يط ذشلل يت دن )) يفا

نلاوا ل(( :  قوله كان لما نخ دد يت يت نياو يي نب ذبلل لن لل ال دن ذإ ين يأ يذ دؤ دم نيلل نكلل ) قججد) يل
اا يججدخلون ل بججأهنهم واهججم منججه يتججوهم دن(( :  قججال أبججد ذكلل يل يذا يو دم ذإ نتلل ذعي ند

نلاوا نخ دد دن(( :  قججوله في ) فكان) يفا ذك يل يذا يو دم ذإ نتلل ذعي نلاوا ند نخ دد ) كججان) يفللا
هججم فكججوهنهم يججدخلون دعججوا إذا ، دخلججوا دعججوا مججتى أهنججه وهججو فائججدة فيه

هنعججم دعججوا إذا لكججن السججابقة بالشججروط إل يجججوز ل بأهنفسججهم يججدخلون
دن(( :  قال ولهذا ينتشرون فإهنهم طعموا فإذا سيدخلون ذك يل يذا يو دم ذإ نت ذعي ند
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نلاوا نخ دد لل(( :  قوله ةغير وهذا دعوة بغير تدخلوا ) ول) يفا دن ذإ ين يأ يذ دؤ دم ني نك يل

يلى مم ذإ يعا معنججا الججتي وأمججا فاسججتأذهنوا جججاءوا أهنهججم معنججاه يؤذن ) لن) يط
دن((  الثاهنية الجملة ذك يل يذا يو دم ذإ نت ذعي نلاوا ند نخ دد دعججوا الججذين هججم ) فهججذه) يفا

دعججا كمججا طعامه إلى الناس يدعو والسلم الصلة عليه الرسول كان وقد
اا وجده حين عنه الله رضي أبا هريرة أبججو خججرج اليججام مججن يججوم في جائع

اا يسقط كان حتى جائع وهو بيته من هريرة ن عليجه مغشي فلمجا الججوع م
وأبججو اللججه كتججاب مججن آيججة عججن يسججأله عمر بن الخطججاب تبع الناس خرج

اتبعني يقول عمر لعل يؤمل لكن الية يعرف الية عن سأله حينما هريرة
يقول ومضى بالية أخبره المر هذا في فكر ما عنه الله رضي عمر ولكن

وجهججي فججي مججا عججرف ورآهنججي والسججلم الصلة عليه الرسول جاء " فلما
أن فججأمره وسججلم عليججه اللججه صججلى النججبي إلججى بلبن فجيء فدخل فدعاه
لهججم ليججس الججذين المهججاجرون الفقراء هم الصفة أهل ، الصفة أهل يدعو
اا فيها يجتمعون المسجد في صفة لهم فكان بالمدينة مأوى يبلغججون أحياهنجج

اا الثماهنين اا أكثر يكوهنوا وأحياهن قججال لمججا بيقججول شججوف أقججل يكوهنججوا وأحياهن
مججا ويقججول عنججه الله رضي تردد كأهنه يعني قليل واللبن الصفة أهل ادعوا
أهنا بقيت اللبن وشربوا الصفة أهل دعوت إذا الصفة لهل اللبن هذا يغني
اا أهججل فججدعا فججذهب ورسججوله اللججه طاعججة من بد لي يكن ولم يقول جائع

يشرب وكل يشرب وكل اللبن هذا من يشرب كل فشربوا فجاءوا الصفة
: فقججال رويججت حججتى فشججربت  فيقججول) ( اشرب:  قال بقية بقي فلما

اا لججه أجججد ل الله رسول يا والله  فقلت) هر أبا ( اشرب فبقيججت مسججار
عامجة دعججوة هججذه " ففججي وسججلم عليججه اللججه صججلى النججبي فشربها البقية

الصججلة عليججه للنججبي صججنع لمججا أهنججس حججديث فججي وكججذلك خاصججة ودعججوة
اا والسججلم دعججي  فججإذا) لقيللت مللن لللي فادع ( اخرج:  قججال طعامجج

دن((  فججادخلوا طعججام إلججى المسلمون ذك يل يذا يو دم ذإ نتلل ذعي نلاوا ند نخ دد يذا يفللا ذإ يفلل
دم نت دم ذع نروا يط ذش يت دن يذا(( :  قال شبعتم فإذا يقل ) ولم) يفا ذإ دم يف نتلل دم ذع )) يط

نروا(( :  وقوله يشبع ل وقد يشبع قد الطعام لن ذش يت دن  تفرقوا ) أي) ا
ول"  بقججوله المؤلججف " أفادهنججالحللديث مستأنسللين تمكثللاوا ول" 

فعلججه مع محذوف فاعل من حال )) (( مستأنسين كلمة " أن تمكثاوا
معنججاه بالشججيء والسججتئناس لحججديث مستأهنسججين تمكثججوا ول والتقججدير
وتطمئنججون وتنبسججطون تتحججدثون الكججل بعد تبقوا ل يعني إليه الطمئنان

آداب مججن ليججس هججذا ولكججن الكججل بعججد بججه بججأس فل العججابر الحديث وأما
لن(( :  قال علل لهنه حال كل على الطاعم دم ذإ نك ذل ين يذ ذذ ي يكللا دؤ لي نيلل ذبلل لن ال
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ذيي دح يت دس يي دم يف نك دن "  لبعض بعضكم من لحديث مستأنس"  ) قال) ذم
ين(( ) المكث) ذلكم (( إن  ذذ ي يكا دؤ لي ني ذب لن ذيي ال دح يت دس يي دم يف نك دن ) أن) ذم

نه((  يخرجكم لل ذيي ل يوال دح يت دس ين يي يق ذم يحلل دل هججذا وعلججى يخرجكججم ) أن) ا
عليججه النججبي أذيججة ، الذيججة وهي لعلة للحديث مطمئنين البقاء عن فينهون
حجرج فل بجذلك يتجأذى ل أهنجه قدر لو العلة هذه على وبناء والسلم الصلة

يسججتعمله ما بيان الفوائد في الله شاء إن وسيأتي يبقى أن الهنسان على
فاهنتشججروا طعمتججم إذا قججال شوي اجلس يقول طعم إذا بأهنه الناس بعض

. محله ةغير في استدلل هذا إن
لن((  دم ذإ نك ذل ين يذ ذذ ي يكا دؤ لي نيل ذبلل لن موضججع فججي الظججاهر السججم ) أعججاد) ال

أن المتوقججع لكان وإل وسلم عليه الله صلى الرسول لشأن تعلية الضمير
ذذ ي(( :  قججال ولكن يؤذيه كان ذلكم إن يقول دؤ لي ني ذبلل لن اء) ال لشججأهنه ) إعل
المججرء يتحاشججى أن يجججب لنبججوته أهنججه إلججى وإشارة وسلم عليه الله صلى
الخطججاب في جمع ) لماذا) ذلكم (( إن:  وقوله الفضل من له لما أذيته

 ) ؟) ذلكم (( إن
؟...:  الطالب
، : ل الشيخ

...: الطالب
 : ل الشيخ 

...: الطالب
اقججترهنت إذا الشججارة اسم جمع المخاطبين لن ؟ جمع لماذا ، :  ل الشيخ

اسم به يتغير إليه المشار ، إليه والمشار المخاطب يراعى فإهنه الكاف به
اقججترهنت إذا ؟ هججذه القاعججدة أفهمتججم الكاف به تتغير والمخاطب الشارة
وفججي إليججه المشججار الشججارة اسججم فججي يراعى فإهنه الشارة باسم الكاف

جماعججة إلججى أشججير أهننججي فلنفججرض المخججاطب ؟ يراعججى إيججش الكججاف
اا وأخاطب جماعججة وأخججاطب واحججد إلى أشير وبالعكس أولئك أقول واحد

إلججى أشججير أولئكججم أقججول جماعججة وأخاطب جماعة إلى أشير ذلكم أقول
وأخججاطب واحججد إلججى أشججير أولئكججن أقول هنساء جماعة  وأخاطب جماعة

)) فيلله لمتنللن الذ ي (( فذلكن:  قججالت ذلكججن أقججول هنسججاء جماعججة
من الكاف في يراعى فإهنه الكاف به اقترهنت إذا الشارة اسم أن والمهم

؟ إيججش الشارة اسم في ويراعى ، داوود يا اخرج وال ادخل المخاطب ؟
اا كان إن إليه المشار اا كججان إن هنعججم ثنها مثنى كان إذا أجمعها جمع مفججرد
اا اثنين إلى تشير كنت إذا فأفردها ؟ تقججول حسججين يججا كيججف اثنيججن مخاطب
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اا اثنين إلى تشير  اثنين مخاطب
: ذلك الطالب
اا اثنين إلى تشير ، : ل الشيخ  ؟ اثنين مخاطب

. : ذلكما الطالب
. هنعم إي ذاهنكما ، : ل الشيخ
اا اثنتين إلى : تشير الشيخ اثنجتين إلجى تشجير ؟ ةغجاهنم يجا يلل اثنتين مخاطب

اا  ؟ اثنتين مخاطب
 ادري : ما الطالب
ماتدري : كيف الشيخ

. : تاهنكما الطالب 
 مالك ابن قال تان يقال المؤهنث مثنى لن واضح : تاهنكما الشيخ

فيهججا يغلط هذه ترى جماعة يا " فهمتم المرتفع للمثنى تان وذان" 
. هنعم إي بالمخاطب إليه المشار عليه يلتبس الطلبة من كثير
اا مفججرد إليججه المشججار ؟ جمع وإل مفرد هنا إليه ) المشار) ذلكم (( إن إذ

مججذكور شججيء إلى ويشير المؤمنين جماعة يخاطب لهنه جمع والمخاطب
)) النبي (( يؤذ ي:  وقوله منكم فيستحيي النبي يؤذي المذكور ذلك إن

ذلك يتضجرر ول المتجأذي يتجأذى قجد إذ الضجرر هجي ليسجت الذية ولهجذا ب
لن:  تعججالى اللججه قججال بالضججرر يوصججف ول بالتججأذي تعالى الله يوصف ذإ  ))
ين ذذي لل ين ا نذو دؤ يه ني لل نه ال يل نساو ير نم يو نهل ين يع نه يل لللل ييا ذفلي ال دن يد ذة اللل ير ذخل )) يوال

آدم ابللن ( يللؤذيني القدسججي الحديث : في تعالى وقال]57[الحزاب:
( يللا:  فقججال القدسججي الحديث في فقال الضرر في  أما) الدهر يسب

نفعللي تبلغللاوا ولللن فتضللروني ضللر ي تبلغللاوا لللم إنكللم عباد ي
هنتضرر ول بالشيء هنتأذى أهننا أهنفسنا في الن هنشاهد  وهنحن) فتنفعاوني

التثججنو والكججراث البصججل كرائحججة الكريهججة بالرائحججة الهنسججان يتججأذى بججه
اا بججه يتضرر ل ولكنه ذلك أشبه وما والعرق والوسخ الذيججة مججن يلججزم ل إذ
  هنعم الضرر

لن((  دم ذإ نك ذل ين يذ ذذ ي يكا دؤ لي ني ذب لن ذيي  ال دح يت دس يي دم يف نكلل دن عاطفججة ) الفججاء) ذم
اا فكان ) يعني) (( يؤذ ي:  قوله على اذا يخرجكججم أن منكم يستحي أيض

ذيي(( :  وقوله الحال هذه في دخلتم دح يت دس يي دم يف نك دن ؟ الحيججاء هججو ) مججا) ذم
فججي معججروف أي عريججض بخججط ميججم عليججه هنكتججب الحيججاء ؟ الحيججاء عرف

إلججى يحتججاج ما معروف يعني ميم كتب معروفة كلمة جاءت إذا القاموس
ابن القيججم قال ما مثل تستطيع ما المحبة هي ما لك قيل لو كما هنحده أن
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" لفظهللا من بأوضح تحد ما المحبة إن"  يقول المحبين روضة في
تحججدها أن تسججتطيع مججا الكراهة هي ؟ الكراهة هي ما المحبة هي المحبة

أن يسججتطيع ول هنفسججه مججن الهنسججان بهججا يحس هنفسية اهنفعالت هذه لن
معجروف النججوم هجو هنعجم النجوم ؟ النوم هو ما الحياء هو فالحياء عنها يعبر

الججوعي فتفقججده المججخ علججى تهجججم ثقيلججة ةغشججية إهنهججم يقججول وبعضججهم
أهنججه أتصور ل هنعم النوم جاهني ما النوم هو هذا أن أتصور لو أهنا والحساس

معججروف هججذا معروف النوم قلت لو أهنك فالحاصل البلء يدفع الله ةغشية
هججو أمججا أثججره هججذا الطعام قلة من البطن صفات من أو الجوع ، أحد لكل
أحججد يعرفهججا أن  الحقيقة في يمكن ل النفسية المعاهني هذه معروف فإهنه

اا لفظهججا مججن بأوضججح تعرف أن يمكن ل عليججه والنججبي معججروف الحيججاء إذ
أكمججل وسججلم عليججه اللججه صججلى لهنججه هججؤلء مججن يستحي والسلم الصلة
اا الناس النججاس أكرم وسلم عليه الله صلى ولهنه اليمان من والحياء إيماهن

له يتكره أن أو بوجوده يتبرم أن أو يخرجه أن ضيفه من يستحي والكريم
اا كان وإن يصبر وسلم عليه الله صلى الرسول فلهذا لمججا ذلججك مججن متأذي
ذيي((  الكرم وكمال اليمان كمال من عليه الله جبله دح يت دس يي دم يف نكلل دن )) ذم
هججذه يخرجكم أن " قوله يخرجكم أن منكم فيستحي"  المؤلف قال
نه((  إخراجكم من فيستحيي التقدير لن اشتمال بدل جر محل في لللل يوال
ذيي ل دح يت دس ين يي يق ذم يح دل وهججو الحججق مجن يسججتحي ل وجل عز الله ) هنعم) ا

مججن يسججتحي ل وجججل عججز فالرب الخبار في والصدق الحكام في العدل
والخور الحق ترك يستلزم أو الحق ترك معناه الحق من الحياء لن الحق
المؤلججف ويقول الحق يبين أن من يستحي ل وجل عز والله الحزم وعدم

ذيي ل(( :  دح يت دس ين يي يق ذم يح دل إن المؤلججف قججال " هكذا يخرجكم أ ي)" ) ا
ل((  الصججواب بججل هنظججر قججاله مججا وفججي يخرجكججم أن يسججتحي ل اللججه

ذيي دح يت دس ين يي يق ذم يح دل ، إخججراج مقام مش هنا المقام لن لكم يبينه ) أن) ا
الرسججول علججى اسججتأذهنوا الججذين هججؤلء علججى يجب لما تبيين مقام المقام

هججو الحججق إن قلججت الحججق مججن يسججتحي ل فالمعنى والسلم الصلة عليه
رأي علججى هنججا بججالحق والمججراد الحكججام فججي والعججدل الخبار في الصدق

ل الصججواب ولكججن يخرجكججم أن يسججتحيي ل يعنججي الخججراج هججو المؤلججف
ل أي اللججه عفا المؤلف قال ثم فتخرجوا يلزمكم ما لكم يبين أن يستحيي

الحيججاء فسججر حيججث التحريف من وهذا الحق بيان يترك ل أي ، بياهنه يترك
منججه الحيججي يججدعه أن الشججيء مججن الحياء لزم من لن الترك وهو بلزمه

قججوله وفي الحق بيان يترك ل أي الترك وهو بلزمه الحياء فسر والمؤلف
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" فيججه يخرجكللم أن يستحي ل"  قججوله " مججع الحق بيان يترك ل" 
وجعلججه الحججق بيججان ايججش هنا منه المستحي جعل لهنه التناقض من شيء

ل أي الصججواب هججو الثججاهني قوله الثاهني الرأي والصواب الخراج الول في
لهنججه باطججل هججذا بججالترك السججتحياء تفسججيره لكن الحق بيان من يستحي

وصججفاته اللججه بأسججماء يتعلججق فيمججا علينججا والججواجب اللفججظ هظججاهر خلف
وتعججالى سججبحاهنه بججالله اللئججق هظاهرهججا علججى هنجريهججا أن علينججا الججواجب
وجججوب أمججا تكييفها عن ومبتعدين الصفة هذه في له مثيل ل أهنه معتقدين
ولججو مججبين عربججي بلسججان ؟ بمججاذا خاطبنا الله فلن هظاهرها على إجرائها

أو الكفججر هظججاهره يفيججد الججذي بهججذا التعججبير لكججان الظاهر ذلك خلف أراد
اا به التعبير لكان التمثيل وجججل عز والله البيان خلف ، البيان خلف أو بياهن

ند يقول ذري ني نه ((  لللل ين ال ييلل يب ني دم ذل نكلل سججبحاهنه يعججبر وكيججف]26)[النسججاء:) يل
مججا وهججو العقيججدة صججميم يعتججبر فيما البيان خلف هو بما يتكلم أو وتعالى
أبلججغ مججن المحرفين لهؤلء الطريق كان ولهذا وصفاته الله بأسماء يتعلق

اا يكون ما اا يكججون مججا أبلججغ بججل وجل عز الله كلم في طعن اللججه فججي طعنجج
فيمججا الحق يبين لم وجل عز الله يكون أن تستلزم طريقتهم أن إذ هنفسه
ال الحق وجعل وصفاته الله بأسماء يتعلق عقججولهم تقتضججيه مججا إلى موكو

مججا إلججى رسججوله وكلم وجججل عججز اللججه كلم يججردوا أن ذلك بعد ويحاولون
والعلججم السججلم والطريججق المتناقضججة الفاسججدة العقججول هججذه تقتضججيه
لهننججا هظاهره على ورسوله الله كلم تأخذ أن السلف طريقة هي والحكم

أعلججم الخلججق من أحد ول بنفسه الله من أعلم أحد ل أهنه اليقين علم هنعلم
اا وهنعلم واضح وسلم عليه الله صلى الله رسول من بالله أحججد ل أهنججه أيضجج

اا أصدق اا أصدق المخلوقين من أحد ول الله من كلم الله رسول من كلم
اا ثابت هذا وسلم عليه الله صلى . وهنعلم أيض
اا أوضح أحد ل : أهنه الثالث المر أحججد ول وجججل عججز الله من كلمه في بياهن

اا أعظم المخلوقين من هججذه وسججلم عليججه اللججه صججلى الله رسول من بياهن
. أمور ثلثة
اا : وهنعلم الرابع المر اا إرادة أصح أحد ل أهنه أيض وجججل عججز الله من وقصد
لرسججول بالنسججبة وكذلك الحق لهم يبين أن إل عباده من أراد ما الله فإن
إرادة وأصججدق للخلججق منججه أهنصججح احدا هنعلم ل وسلم عليه الله صلى الله
يكجون كلم أي مجن كلم فججي الربعة المور هذه تمت فإذا الحق بيان في

فهججذه بججه هنأخججذ أن علينججا يجججب الججذي المراد هو هظاهره عليه يدل ما صار
، بظججاهره الخججذ واجججب الكلم صججار الكلم فججي اجتمعججت إذا أربعة أمور

8



:  هي الربعة
؟...والصدق والقصد : العلم الطالب
لججو ، يعتججبر ول يؤخججذ مججا ضدها أمور أربعة والبيان والصدق ، : هنعم الشيخ

أهنججه هنعججرف رجججل وهو الكلم أفصح من بكلم لك يتكلم جاهل إهنسان جاء
يتكلججم رجل جاء بقوله هنثق ما ؟ بقوله تثق هل وأصدقهم الخلق أهنصح من
اا الطب في درس ما أهنه هنعلم وهنحن الطب عن الطججب لنا يشرح وقام أبد
أهنججه هنعججرف عججالم جججاء لججو ، جاهججل لهنه به هنثق ما هنعم هنثق ل ؟ به هنثق هنعم

لهنججه ؟ لمججاذا ل ؟ بكلمججه هنثججق هججل كججذوب لكنججه به يتكلم الذي بهذا عالم
الرادة سججيء لكنه وصدوق عالم رجل جاءهنا لو ، علينا كذب يمكن كذوب

اا هذا الخلق ضلل ويقصد يغش قد يغشججنا أن هنخشججى لهننججا به هنثق ما أيض
أن يحسن ما لكن وصدوق وهناصح عالم إهنسان جاءهنا : لو الرابع قال فيما
العربيججة باللغة يعبر وقام العربية اللغة يعرف ما فارسي إهنسان مثل يعبر
اا يعرف ما لهنه هنثق ما ل ؟ قوله من هنثق هل يضججيف بغججي إذا يقججول أحياهنجج

ول أكلجت أهنجا يقجول بغي وإذا أكلت أهنت يقول هنفسه إلى الضمير أهنجت يق
يقلججب يمكججن بكلمججه هنثق ما أكلت أهنا يقول أكلت أهنت يقول ويبغي أكلت
وسججلم عليججه اللججه صججلى الرسججول وكلم اللججه كلم لكن ، عي لهنه الكلم

صججفة بكججل هنججؤمن أن علينا يجب ولهذا الربع القبول صفات فيه اجتمعت
. هنفسه بها الله وصف

فكيف الثبات ضد والنفي الحياء هنفي فيها أشبهها وما الية قائل قال فإن
يسلتحي (( ل اليججة منطوق هنقول ؟ للحياء إثبات أهنها الية في إن تقول
المججر يكن لم لو إذ ل وإل الحق ةغير من يستحي ) ومفهومها) الحق من

اا الحق عن الستحياء هنفي لكان كذلك هنقججول ثم له معنى ل القول من لغو
الذي الحديث في كما الثبات بصيغة وجل عز لله الحياء صفة ثبت قد إهنه
للججه الحيججاء إثبججات هججو هججذا  حيججي) كريللم حيي الله ( إن المسند في

  وتعالى سبحاهنه
ولكننججا بججالقبول هنأخججذها أن علينججا فيجب فإهنه لنفسه الله أثبتها صفة فكل
:  وهما عظيمين محظورين أمر عن اعتقادهنا هننزه

...: الطالب
التعججبير يعنججي التشججبيه مججن أحسن والتمثيل والتكييف التمثيل : ل الشيخ

هنفسه عن الله هنفاه الذي هو هذا لن بالتشبيه التعبير من أحسن بالتمثيل
مججا أهنججه ذكرهنججا لهننججا ؟ ل وإل بصججواب ليس هذا المطلق التشبيه هنفي ولن
ن ودين م فيمجا يتباينجان كاهنجا وإن الوججود صجفة فجي ويشجتركان إل موج
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إل سججميعين مججن ومججا ومسججتلزماتها مقتضججياتها فججي الصججفة هذه تقتضيه
ومقتضججياتها ملزوماتهججا في يختلفان كاهنا وإن السمع صفة في ويشتركان

مججن مشابهة بينهما فيكون البصر صفة في ويشتركان إل بصيرين من وما
مججع لنا ينبغي الذي هو التمثيل هنفي ولهذا فيه يشتركان فيما الوجوه بعض

.  أسلم وهو القرآن في جاء الذي هو لهنه به هنعبر أن العلم طلبة شباب
نه(( :  قجججال لللل ذيي ل يوال دح يت دسلل ين يي يق ذملل يحلل دل يذا((  :  قجججال ) ثجججم) ا ذإ يو

لن نه نماو نت دل يأ اا واحججدة بيججاء يسججتحي وقججرئ بيججاهنه يتركوا ل ) أي) يس أو شججاذ
اا اا ؟ سبعي فهججي وقججرئ قججال إذا أهنججه اللججه رحمججه المؤلججف قاعدة لن شاذ
باليججاء أو والنججون باليججاء قال أو قراءة وفي قال إذا ما بخلف شاذة قراءة
. سبعيتان قراءتان فهما ذلك أشبه وما والتاء

؟ المطلوب يؤدي ل أو قصور فيه : يكون الطالب
هذا ولن القرآن تعبير خلف لهنه قصور وفيه المطلوب يؤدي : ما الشيخ

. الدعوة بهذه الصفات من كثير تنكر أن إلى أدى
 ؟...الطحاوي : تعبير الطالب
العقيججدة فججي اللججه رحمججه ابججن تيميججة السلم شيخ ولهذا هنعم : إي الشيخ

تعطيللل ول تحريللف غير من"  قال تشبيه ةغير من قال ما الواسطية
. الولى هو " وهذا تمثيل ول تكييف ول
  اليوم درس مبتدأ هذا
يذا(( لن ذإ نه نماو نت دل يأ علججى يعججود والمفعججول الصحابة على يعود ) الفاعل) يس

لكججن اليججة في ذكر لهن يسبق لم وهن وسلم عليه الله صلى النبي هنساء
هججن النججبي بيججوت سججاكن لن ذلججك علججى ) يدل) النبي (( بياوت:  قوله

يذا((  وسججلم عليججه اللججه صججلى النبي أزواج ذإ لن يو نه نماو نت دل يأ أزواج ) أي) يسل
للهججاء بيججان عطججف وأزواج تفسججيرية هذه أي وسلم عليه الله صلى النبي
يذا(( :  قججوله فججي ذإ لن يو نه نماو نت دل يأ عليججه اللججه صججلى النججبي أزواج ) أي) يس

اعا((  وسلم يتا ومطججاعم ملبججس مججن بججه يتمتججع مججا بالمتججاع ) المججراد) يم
اا تعتبر الدراهم حتى وةغيره ومشارب ((  متججاع فهو به يتمتع ما فكل متاع

يذا ذإ لن يو نه نماو نت دل يأ اعللا يس يتا لن يم نه نلاو يأ دسل دن يفا ذء ذمل يرا مب يو يجللا (( ) سججتر) ذح
لن نه نلاو يأ دس لن(( :  قوله في الهاء الول مفعولين ) تنصب) يفا نه نلاو يأ دسلل يفا

وراء مججن المتججاع فاسججألوهن أي قبلججه مججا عليججه دل : محذوف ) والثاهني)
دن(( :  وقججوله حجججاب ذء ذملل يرا مب يو يجللا وكلمججة سججتر بمعنججى ) حجججاب) ذح
أو الوجه ستر ةغير وأهنه ينفصل أن بد ل الستر هذا أن على ) تدل) (( من

ةغيججر المججؤمنين أمهججات وحجججاب حجججاب آخججر سججتر هججو بل بالثياب البدن
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ال يكججون أن يصججح المؤمنين هنساء حجاب لن المؤمنين هنساء حجاب متصجج
أمهججات حجججاب أمججا الثيججاب مججن أشججبهها ومججا والملحفججة كالخمججار بالبدن

أمهججات رؤيججة وبيججن الرجججل بين يحول منفصل آخر حجاب فإهنه المؤمنين
هججذا أن علججى ) فتججدل) حجللاب وراء (( مللن:  قججال ولهججذا المججؤمنين

يقولججون الكفججار عججن تعججالى قججوله ومنه به المستتر عن منفصل الحجاب
ينا (( للرسول ذن دي يك يب ذن دي يب هب يو يجا  .  ]5)[فصلت:) ذح
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